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Voorwoord

Dankbaar en geïnspireerd markeren wij met dit jubileumboek vijfentwintig jaar voorlichting en roze 
viering in Fryslân. Veiligheid, acceptatie en respect voor LHBT-ers zijn in Nederland behoorlijk goed 
geregeld. De Nederlandse kerken en geloofsgemeenschap hebben daar de afgelopen veertig jaar 
een belangrijke rol in gespeeld. In Fryslân heeft de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland 
bewust het gesprek in geloofsgemeenschappen over seksuele diversiteit en geloof op zich genomen. 
Het logo dat Carel Bruens in 1992 in opdracht van Solidair Friesland ontwierp verbeeldt onze visie op 
een inclusieve kerk: Een geloofsgemeenschap die liefdevol openstaat voor de samenleving.  Samen 
met velen die op ons pad kwamen hebben vijftig mannen en vrouwen actief als bestuurslid gewerkt 
aan de goede zaak. Een aantal van hen zijn overleden, wij herdenken hen met liefde en dragen dit 
boek graag aan hen op. 

Van start gegaan onder de vlag ‘geloof en homoseksualiteit’ is door de jaren heen het besef gegroeid 
dat we consequent breed en veelkleuriger moeten kijken naar de samenleving: Gelijkwaardig en 
rechtvaardig samenleven en geloven gaat over ons allen, gaat over mensen en over alle kleuren van 
levensstijlen en seksuele diversiteit. Zelf spreken we daarom in onze dagen over de LHBT-gemeen-
schap (lesbisch, homo, bi en transgender). Misschien is het tijd dat onze werkgroep een andere naam 
aanneemt om deze diversiteit zichtbaar te maken.

Belangrijk uitgangspunt voor het werk van de werkgroep is sinds jaar en dag: Zoek de dialoog en 
probeer kleine stapjes te zetten in de richting van meer respect en gelijkwaardigheid. Onze ervaring 
en motivatie herkennen we in dit citaat: ‘Een zachtmoedige dialoog voeren is hard werken. Het vergt 
inspanning en geduld, en het is verleidelijk om dat maar uit te stellen. Maar als de toekomst van de 
kerk je aan het hart gaat, kun je dit niet uitstellen. De volgende generatie kijkt toe hoe wij met deze 
vragen omgaan. Wat zij bij ons zien heeft invloed op hun eigen houding.’ (Lee, 2012)

We vieren het 25-jarig jubileum op zondag 11 juni 2017 in Buitenpost. Daar beleefden wij in 1993 de 
eerste provinciale roze viering. ‘Heel de mens’ presenteert een overzicht van alle roze vieringen in 
Fryslân en een aantal schetsen van het werk en de context waarin dat gedaan is. Ons jubileumboek is 
opgeluisterd met foto’s, poëzie en gebeden. Een aantal bijdragen is in speciale opdracht voor dit boek 
gemaakt. Productie, uitgave en verspreiding van dit boek zijn mede mogelijk gemaakt door financiële 
bijdragen van de vriend(inn)en/donateurs van de Werkgroep, het Trutfonds, het Blauwe Fonds, het 
Menno Mulder Fonds, het Pann Fonds en een zeer royaal legaat van Ann Carolus.

Veel plezier met ons jubileumboek!

Ulbe Tjallingii, secretaris
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Zaaien en oogsten

In 1990 namen drie ‘Jannen’, Jan Wouda, Jan Henstra en Jan Bosman, het initiatief om een nieuwe 
werkgroep te starten, met de opdracht om in kerkelijk Fryslân voorlichting te geven over homosek-
sualiteit en geloof: Jan Henstra, Jan Wouda en Jan Bosman legden de grondslag voor een werkgroep 
waarin het CHJC, COC-Fryslân, de Vereniging Ouders van homoseksuele kinderen, de Kringen en 
diverse kerkgenootschappen vertegenwoordigd waren. Met ondersteuning van Solidair Friesland, 
de Friese Raad van Kerken en diverse sponsoren werd gestart met de werkzaamheden, in een tijd 
waarin homoseksualiteit in veel parochies en kerken als een gevoelige thematiek werd gezien.

Van meet af aan richt het werk zich op twee domeinen: a) voorlichting en toerusting en b) roze 
viering en ontmoeting. Al snel blijkt de behoefte aan voorlichting groot: gesprekken richten zich 
vooral op de discussies binnen kerken over het toelaten van homoseksuelen aan de Tafel van de 
Heer, tot de kerkelijke ambten en tot het kerkelijk huwelijk. De werkgroep brengt in de gesprekken 
vragen onder de aandacht: hoe veilig is uw eigen kerk/parochie voor mensen, in alle leeftijdsgroe-
pen, die een andere dan heteroseksuele geaardheid en levensstijl hebben, op welke wijze kan uw 
kerk inhoud geven aan het bestrijden van vooroordelen en aan een gelijkwaardig samenleven, wat 
hebben de professionals en vrijwilligers in kerken nodig om bekwaam om te gaan met seksuele 
diversiteit in de kerk en in de lokale samenleving?

De werkgroep begon niet uit het niets aan de werkzaamheden: Sinds het begin van de jaren zes-
tig zijn er in de kerken in Nederland gesprekken gaande over hoe de kerk wil en kan omgaan met 
homoseksuelen. Studiecommissies publiceren rapporten en kerkelijke vergaderingen proberen 
moedige stappen te zetten en te emanciperen in de richting van een ruimhartige kerkvisie. Maar er 
zijn ook tegenkrachten: Een deel van de gelovigen houdt vast aan een negatief beeld van seksuele 
diversiteit in relatie tot de Bijbel en het geloof. Nog in 1992, het oprichtingsjaar van de werkgroep, 
komt in de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk een gravamen in stemming, dat beweert: 
De homoseksuele praxis is zonde. Het krijgt geen meerderheid, maar het gravamen is sympto-
matisch voor een kijk op homoseksualiteit die in het Christendom breed draagvlak heeft: Homo 
zijn is o.k., maar seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is uit den boze en taboe. En nog 
zeer recent in 2016 oordeelde de synode van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland dat 
homoseksualiteit zonde is. Het kerkelijk gesprek over Schriftgezag en sexualiteit vindt in deze kerk 
wel voortgang.

Het nu volgende overzicht van het ‘landschap’ kerk, geloof en seksuele diversiteit schildert de con-
text van het werk van de Friese Werkgroep .
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1961 Gereformeerde Kerk publiceert rapport ‘De homosexuele naaste’.

1967 Generale Synode Nederlands Hervormde Kerk benoemt commissie ter bezinning op seksu-
aliteit en nieuwe moraal (in 1972 werd het minderheidsrapport aangenomen).

1969 Gereformeerde Synode benoemt een deputaatschap om met een pastoraal advies te ko-
men.

1970 Raad van Kerken Nederland publiceert brochure ‘ Een mens hoeft niet alleen te blijven, een 
evangelische visie op homofilie’.

1972 Synode van de Gereformeerde Kerk bespreekt het rapport ‘Over mensen die homofiel zijn’.

1972
Synode Hervormde Kerk neemt minderheidsrapport aan; het meerderheidsrapport wordt 
even later door de schrijver prof. F.O. van Gennep als boek uitgegeven onder de titel ‘Mensen 
hebben mensen nodig’.

1972 Evangelisch-Lutherse Kerk aanvaardt het rapport ‘Homofilie en ambt’ waarin de toelating 
van homoseksuelen tot de ambten wordt aanbevolen.

1975 Vaticaan publiceert ‘Persona Humana’:  Homoseksueel gedrag is in strijd met Gods wet en 
met zijn scheppingsorde. Nederlandse bisschoppen onderschrijven dit rapport.

1978 Nederlands Hervormde Raad voor de herderlijke zorg publiceert brochure ‘Pastoraat aan 
homofielen’.

1979
Nederlandse bisschoppen zijn verdeeld over de opvattingen over en de afwijzing van ho-
moseksuelen. De nota ‘Homofielen in de samenleving’ (RK raad voor kerk en samenleving) 
is voorzichtig kritisch.

1979 Synode van de Gereformeerde Kerk roept op tot kerkelijk gesprek met homo’s en het open-
stellen van ambt en sacrament voor homoseksuelen.

1980 Oprichting Werkverband van Homotheologen (protestants en oud-katholiek) en Werkver-
band van Katholiek pastoraal-werkenden.

1980 Gereformeerde Synode spreekt in internationaal gereformeerd verband (GOS) uit dat het in 
de kerken om heel de mens gaat.

1981

Oprichting Interkerkelijke werkgroep Sexualiteit en Relatievormen (in de drie noordelijke 
provincies), participanten: Diocesane Werkgroep kerk in de Samenleving van het bisdom 
Groningen, Pastorale Werkgroepen Homofilie van Groningen en Friesland, de Ouderwerk-
groep van het C.O.C., de Werkgroep Ouders van Homofiele Kinderen Drenthe en de gerefor-
meerde en hervormde Maatschappelijke Aktiveringscentra van Drenthe.

1982 Nederlands Hervormde Kerk benoemt commissie ter studie van het ‘Voorontwerp Wet Ge-
lijke Behandeling’.

1983 Verschijning rapport ‘Homo en Kerk’ (onderzoek bisdom Utrecht).

1983 ‘Homofilie, binnen de kerken bekeken’, onderzoeksrapport Interkerkelijke Werkgroep Sexu-
aliteit en Relatievormen Gr/Fr/Dr.

1984 Synode Hervormde Kerk publiceert de brochure ‘Verwarring en herkenning, over gemeente 
en homoseksualiteit’.
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1985 Gereformeerde Kerk benoemt vertrouwenscommissie voor homoseksuele kandidaat-pre-
dikanten.

1986
Congregatie van de Geloofsleer van het Vaticaan publiceert brief over pastorale zorg voor 
homoseksuelen, waarin homoseksuele handelingen naar hun intrinsieke aard als ongeor-
dend worden beschouwd.

1987 Homo-predikanten publiceren brochure ’Wie ben ik dat ik dit niet doen mag’.

1987 Nederlands Hervormde Kerk benoemt de commissie-Brommet.

1988 Oprichting Dignity-Nederland.

1989
Werkverband van Katholieke Homo-Pastores publiceert ‘Tot zegen geroepen. Pastorale brief 
over geloof en (homo)seksualiteit’ , beschrijft onder meer 'wat homoseksuelen, vanuit hun 
belevingswereld, kunnen bijdragen aan de geestelijke rijkdom en de veelkleurigheid van de 
katholieke geloofsgemeenschap'.

1989 Commissie-Brommet rapporteert; homo-motie-te Velde Kloosterboer in de Hervormde Sy-
node.

1989 Inzegening van een homorelatie in de Gereformeerde Kerk te Loosduinen.

1990 Wereldgezondheidsorganisatie schrapt homoseksualiteit uit de lijst geestesziekten.

1991
De Roze Viering op de jaarlijkse Roze Zaterdag wordt gehouden in de RK Sint Laurentiuskerk 
in Alkmaar. Bisschop mgr. Simonis verbiedt de viering niet, maar spreekt later in publicaties 
opnieuw uit dat hij homoseksualiteit een afwijking vindt.

1992 Gravamen De Ronde: ‘Homoseksuele praxis is zonde’ krijgt geen meerderheid in de synode 
van de Hervormde Kerk.

1992 Oprichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland.

1993 Eerste provinciale Roze Viering in Fryslân, in de hervormde kerk te Buitenpost.

1993 Gereformeerde Kerk publiceert brochure ‘Homoseksualiteit en het ambt’.

1993 
Heerenveen, 14 april: “Drempels en tips voor een homo vriendelijke pastor”, studiemiddag 
voor pastores, georganiseerd door het “landelijk koördinatiepunt groepen kerk en homosek-
sualiteit” (LKP) en de Friese Werkgroep.

1994 Synode Hervormde Kerk besluit dat homoseksuelen voor deelname aan het Heilig Avond-
maal doorverwezen mogen worden naar een andere lokale gemeente.

1994 
Friese Raad van Kerken spreekt hartelijke steun en instemming uit voor het werk van de 
Friese Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit. De werkgroep presenteert zich tijdens de 
vierjaarlijkse Friese Kerkendag.

1995
Evangelisch-Lutherse Kerk stemt van harte in met het zegenen van homorelaties en her-
overweegt de fusiebesprekingen met de andere SOW-kerken als die geen duidelijkheid ver-
schaffen over gelijkwaardigheid voor homo’s binnen de kerk.

1995 Synode Hervormde Kerk spreekt uit dat homo’s in de kerk ten volle aanvaard dienen te 
worden.
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1997 Evangelisch-Lutherse Kerk stuurt uit protest tegen de strenge anti-homowetgeving in Zim-
babwe geen afvaardiging naar de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Harare.

1997 Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk Leeuwarden besluit niet-huwelijkse relaties in te zegenen.

2000 Werkverband van Katholieke Homo-pastores publiceert ‘Tot zegen bereid, pastorale brief 
over het vieren van vriendschap’.

2000 
Friese Werkgroep houdt een enquête onder 600 Friese kerken en geloofsgemeenschappen 
(125 respondenten).

2001 SOW-trio-synode maakt het officieel mogelijk dat homorelaties in de kerk worden gezegend.

2001 SOW-kerken publiceren ‘proeve voor een liturgie voor het zegenen van een homorelatie’.

2001 Openstelling burgerlijk huwelijk voor homo’s en lesbiennes in Nederland.

2003 Ontstaan ‘Inclusive Church’ beweging in de Anglicaanse Kerk.

2003 Friese Werkgroep organiseert het symposium “Licht dat ons aanstoot”

2004 Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland PKN verschijnt ‘Hebben zij uw ze-
gen?’ een handreiking bij het zegenen van levensverbintenissen.

2004 Publicatie ‘Dienstboek een proeve, Leven, zegen en gemeenschap’, gebedenboek PKN, met 
daarin de ‘Orden van Dienst voor de zegening van andere levensverbintenissen’.

2004 Friese Werkgroep organiseert het symposium “Stromen van kracht”.

2011
Op 17 mei 2011 presenteerden zeventien kerken, waaronder de koepelorganisatie Raad van 
Kerken in Nederland, een gezamenlijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Het 
document kwam tot stand op verzoek van en onder begeleiding van COC Nederland en het 
Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

2011 

Roze Lezing Leeuwarden: De roze lezing is, mede in het kader van de Friese Roze week, geor-
ganiseerd door de werkgroep i.s.m. de Friese Raad van Kerken. Prof. dr. Ruard Ganzevoort, 
hoogleraar Praktische Theologie VU, spreekt over het thema: “Tussen twee vuren: opgroeien 
met geloof en homoseksualiteit”.

2013 
Roze Lezing Leeuwarden: Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken Neder-
land sprak  op zaterdag 8 juni in de Waalse Kerk te Leeuwarden onder de titel ‘Als theologie 
haar onschuld verliest … , kerken en geweld tegen homo’s’.

2015 
Roze Lezing Drachten: Heleen de Boer en Marianne Wellen (LKP): “Iedereen is anders, geluk-
kig wel”, seksuele diversiteit op school en thuis.

2016
Katholieke LHBT’s roepen de Nederlandse bisschoppen op om paus Franciscus te volgen in 
de weg van barmhartigheid en insluiting die naar voren komt in de pauselijke brief Amoris 
Laetitia. Als dat gebeurt, zouden LHBT’s zich meer thuis kunnen gaan voelen in Katholieke 
parochies in Nederland.

2017 
Viering 25-jarig bestaan van de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland te Buiten-
post op 11 juni in de Mariakerk.
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Dialoog en zichtbaarheid

De werkgroep heeft sinds 1992 activiteiten kunnen ontplooien in twintig tot vijfentwintig procent 
van de Friese kerken, parochies, of geloofsgemeenschappen. Daarbij betreft het: roze vieringen, 
voorlichtingsgesprekken, cursussen, trainingsbijeenkomsten, symposia, studiedagen, concerten, 
lezingen en pastorale gesprekken. Met nieuwsbrieven, handreikingen, publicaties, interviews, en-
quêtes en een website heeft de werkgroep de hele kerkprovincie kunnen benaderen.

Een terugblik op vijfentwintig jaar werkzaamheid door de Friese werkgroep leert ons het volgende: 
Wij zijn er methodisch in geslaagd om andere, nieuwe en betere perspectieven op een volwassen 
en gelovige visie over seksuele diversiteit aan te reiken en te openen. We bedoelen hier perspec-
tieven op theologische en emotioneel-persoonlijke gedachten, inzichten en normen betreffende 
seksualiteit en levensbeschouwing.

In de kerkprovincie Friesland heeft de werkgroep, samen met andere organisaties, een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het gesprek over geloof en seksualiteit. We merken dat in een mild en to-
lerant klimaat openlijk en openhartig over de thematiek gesproken wordt. Verschillen van inzicht 
en opvatting blijven bestaan, maar seksuele diversiteit wordt in geloofsgemeenschappen steeds 
minder geproblematiseerd en er is bij velen een liefdevolle bereidheid om elkaars levensstijl en 
levenskeuzes te respecteren. Waar inzichten blijven verschillen bevinden we ons in een impasse, 
maar daarvan zegt Ruard Ganzevoort in zijn boek “Adam en Evert”: ‘Ieder hanteert zo z’n eigen 
ethiek. Elkaar overtuigen lukt dan niet meer, elkaar naderen misschien wel.’ (Ganzevoort, 2011)

De werkgroep heeft binnen de hoofdtaken pastoraat, roze vieringen, beleid, voorlichting en publi-
citeit een aantal kernbeginselen hoog proberen te houden: a. aan de Tafel van de Heer is iedereen 
welkom, het is niet de kerk (of de kerkenraad) maar de Heer zelf die ons nodigt tot de Eucharistie 
en ieder mens mag naar eigen geweten op deze uitnodiging ingaan; b. de kerk is vanuit Schrift en 
belijdenis geroepen om geen exclusieve maar een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn; c. binnen 
de samenleving pretendeert de kerk een schuilplaats en een veilige haven te zijn, de werkgroep 
roept gelovigen op om daar in de eigen kerk of parochie vorm en inhoud aan te geven.

De werkgroep heeft succes geboekt in het vergroten van de zichtbaarheid van seksuele minderhe-
den binnen de Friese kerken, die we zodanig aanspraken, dat ze er niet niet over konden praten. 
We hebben hopelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het voorkomen van ‘homostrijd’ en 
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in vele kerken in Friesland kun je nu als LHBT-er trouwen, ook in kerken waar dat 20 jaar geleden 
ondenkbaar was. De provinciale roze viering is al jaren een succes en heeft een goede naam in de 
provincie. 

We kunnen het niet precies meten, maar durven de stelling aan: Als we dit werk niet hadden ge-
daan dan was onze kerkprovincie waarschijnlijk minder mild geweest als nu over het thema seksu-
aliteit en geloof.

Toch kunnen  we niet zeggen dat de oogst van de emancipatie is binnengehaald. Emancipatie is een 
doorgaand proces. Steeds opnieuw komen mensen van uiteenlopende leeftijden tot ontdekkingen 
en inzichten wat betreft hun seksuele identiteit en beginnen aan hun weg naar het licht. Mensen 
blijven uit de kast komen en vertellen over het persoonlijke leven, de emotionele ontdekkingsreis 
en het delen van ervaringen van strijd, acceptatie, respect en zelfrespect. Het gaat elke dag door. 
In de voorlichtingsgesprekken hebben we de vragen van gemeentes, parochies en geloofsgemeen-
schappen serieus genomen: Wat is goede pastorale begeleiding bij vragen en zorgen over seksu-
aliteit en identiteit? Hoe voeren we in onze kerk het gesprek over het zegenen van levensverbinte-
nissen? Hoe verstaan wij heilige teksten in relatie tot onze eigen seksualiteit? Hoe ziet een gezond 
beleid aangaande seksuele diversiteit er uit? We hebben ook de zeer persoonlijke vragen gehoord 
die van alle tijden zijn: Waar voel ik mij veilig? Accepteert God mij zoals ik ten diepste ben? Wat zegt 
mijn geloof over mijn seksuele gedrag en gevoel?

Met andere woorden: Emancipatie is een continue proces, waarin gelukkig her en der mooie vruch-
ten kunnen  worden geplukt, maar emancipatie kent geen oogst, emancipatie is nooit afgerond of 
‘klaar’. Eén van de meest gestelde vragen aan de werkgroep is namelijk: Is dat nou nodig, dat jullie 
als homo’s en lesbo’s speciale kerkdiensten houden? We accepteren jullie toch, jullie zijn toch wel-
kom in de gewone diensten en vieringen? In deze vragen resoneren acceptatie en koudwatervrees 
naast elkaar.

Ook de vraag waarom er een jaarlijkse Gaypride nodig is (die uitdagende beelden dragen toch niet 
bij aan jullie strijd?) is vaak aan de werkgroep gevraagd. Ons antwoord is steeds geweest: Een min-
derheid zoekt zo nu en dan bewust de schijnwerpers op, want die zichtbaarheid is noodzakelijk om 
het leven in gelijkwaardigheid te kunnen bereiken en volhouden. 
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Geloven
De kerk is één van de vele plekken waar het gesprek over de relatie tussen levensbeschouwing 
en seksuele identiteit gevoerd wordt. Op vele plaatsen en tijden vindt gedachtenwisseling plaats: 
op school, thuis, in de eerstelijnszorg, in verenigingen, in het gehele sociale domein en niet te 
vergeten via de sociale media. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er in de westerse 
samenleving gelukkig veel meer over de betekenis van seksuele diversiteit gesproken. Het is voor 
vele betrokkenen van grote waarde dat naast het maatschappelijke gesprek over een gezonde en 
natuurlijke omgang met seksuele diversiteit juist christelijke organisaties een zeer belangrijke pu-
blieke bijdrage aan de emancipatie geven door inhoud te geven aan de gedachtewisseling over de 
veelkleurigheid van het leven. Op het gebied van levensbeschouwing zijn de christelijke omroepen 
daarvan een goed voorbeeld, denk aan de mooie programma’s over ‘uit de kast komen’. Daarnaast 
worden er vele gesprekken gevoerd over gelijkwaardigheid, respect en diversiteit op scholen en op 
de werkvloer. Met steun van goede wetgeving is veel bereikt en is er veel openheid en toenemend 
respect. Het NVIH- COC  ondersteunt ook in Fryslân scholen en organisaties in het gesprek over 
seksualiteit en diversiteit.

De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit heeft zich nadrukkelijk willen richten op de Friese ker-
ken, parochies en geloofsgemeenschappen, omdat er vijfentwintig jaar geleden een duidelijke la-
cune was in de voorlichting op het terrein van levensbeschouwing; de oprichters en bestuursleden 
van de werkgroep zijn zelf betrokken bij kerk en levensbeschouwing en seksuele diversiteit; juist 
binnen de kerk is seksuele diversiteit problematisch vanwege interpretaties van Bijbelverzen; de 
kerk pretendeert vanuit de Heilige Schrift een veilige haven en een schuilplaats te zijn en bekleedt 
in deze zin ook een belangrijke voorbeeldfunctie in de samenleving.

Een zeer belangrijke bron van inspiratie voor ons werk is de diepe overtuiging dat aan de Tafel van 
de Heer iedereen welkom is. In de gesprekken met kerkenraden, gelovigen, pastores en vrijwilligers 
hebben we voor deze overtuiging krachtig bepleit: Het is de Heer zelf die ons nodigt aan zijn Tafel, 
en het is niet aan een kerkenraad of een voorganger om tussen Hem en de gelovige in te staan met 
een ‘ja’ of ‘nee’. Elke gelovige mag naar eigen eer en geweten gehoor geven aan de uitnodiging van 
de Heer en in de voetstappen treden van de centurio die tot geloof kwam en zei: “Heer, ik ben niet 
waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden!” (Mattheus 8, 8) 
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Veilige kerk

Op het kerkelijke erf is er in deze 25 jaren veel veranderd. Vele protestantse kerken hebben wel-
overwogen het besluit genomen dat Gods zegen mag worden uitgesproken over levensverbintenis-
sen, anders dan het huwelijk van man en vrouw. Aangaande de Zegen bepleit de werkgroep vanuit 
een diep geloof hetzelfde als bij de Eucharistie: Het is God die zegent, het is de mens die die Zegen 
doorgeeft.

We zijn onder de indruk van de wijze waarop pastores door de jaren heen zich hebben ingezet voor 
seksuele minderheden en geprobeerd hebben kerkleiders tot andere inzichten te brengen.
Maar er is binnen de kerken ook veel hetzelfde gebleven: Christenen blijven trouw aan hun 
Schriftopvatting dat homoseksualiteit door God afgewezen wordt. Opnieuw: Homo zijn is o.k., maar 
seks hebben is zonde. Daarnaast zijn er christenen die zelf een bepaalde levenskeuze motiveren 
vanuit de beginselen van hun geloof en daaraan trouw blijven: Een zelfgekozen celibaat, een be-
wuste keuze voor het huwelijk tussen man en vrouw.

In voorlichting en roze vieringen hebben we de boodschap uitgedragen dat we elkaars levenskeu-
zes mogen respecteren en erkennen, maar dat we elkaar vooral niet de maat moeten nemen. En 
we hebben naar vermogen gewerkt aan een kerk die ‘inclusief ’ leeft. In 2003 ontstond in de Angli-
caanse Kerk naar aanleiding van zeer heftige discussies over de benoeming van homoseksuelen in 
de leiding van de kerk de ‘inclusive church’-beweging. Deze beweging verwoordt kernachtig hoe de 
kerk een veilige schuilplaats mag zijn:

“We affirm that the Church’s mission, in obedience to the Holy Scripture, is to proclaim the 
Gospel of Jesus Christ in every generation.

We acknowledge that this is Good News for all people regardless of their sex, race or sexual 
orientation.

We believe that, in order to strengthen the Gospel’s proclamation of justice to the world, 
and for the greater glory of God, the Church’s own common life must be justly ordered.

To that end, we call on our Church to live out the promise of the Gospel; to celebrate the 
diverse gifts of all members of the body of Christ; and in the ordering of our common life to 
open the ministries of deacon, priest and bishop to those so called to serve by God, regar-
dless of their sex, race or sexual orientation.”
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Samen proberen we te werken aan een veilige kerk, aan veilige scholen, aan veiligheid op de werk-
vloer, veiligheid op straat. Tegelijk beseffen wij als geen ander hoe ingewikkeld en pijnlijk het gesprek 
over seksualiteit en levensbeschouwing blijft. Ruard Ganzevoort schrijft: “Voor kerken is het ge-
sprek over homoseksualiteit vaak ingewikkeld omdat het raakt aan vragen rondom de scheppings-
orde, het gezag van de Bijbel en het huwelijk als instelling van God. Kerken kunnen dan bijvoorbeeld 
worstelen met vragen als: hoe gaan we om met homofiele broeders en zusters in onze gemeente? 
Willen we dat mensen met een homoseksuele relatie het avondmaal mee kunnen vieren? En willen 
we die relatie (in)zegenen? Door deze vragen te stellen, onderzoeken kerkleden binnen de grenzen 
van hun kerk hoeveel ruimte er is voor mensen met homoseksuele gevoelens. Voor veel homosek-
suelen is zo’n gesprek belangrijk, maar ook pijnlijk. Dat heeft er ook mee te maken hoe het gesprek 
gevoerd wordt. Centraal staat immers vaak de vraag hoe homoseksuelen in de ogen van de kerk op 
een verantwoorde manier met geloof en homoseksualiteit zouden kunnen omgaan. In dat gesprek 
over seksuele ethiek worden heel persoonlijk zaken een publiek agendapunt.

Het is voor betrokkenen vaak emotioneel en pijnlijk dat hun seksualiteit en eventuele relatie het 
onderwerp van discussie is. Zij hebben daarbij soms ook het gevoel dat er vooral óver hen wordt 
gesproken en vaak niet mét hen. Sommigen hebben daardoor de indruk vooral een ‘pastoraal pro-
bleem’ te zijn en voelen zich door hun medegelovigen in de kou gezet. -- De vraag die kerken te 
beantwoorden hebben, is echter niet in de eerste plaats hoe homoseksuele gelovigen hun leven 

“We belijden dat het de opdracht is van de kerk, gehoorzaam aan de Schrift, het Evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen aan elke generatie.

Wij erkennen dat dit Goed Nieuws is voor alle mensen, ongeacht hun geslacht, ras of sek-
suele geaardheid.

Wij geloven dat het leven van de kerk goed geordend moet zijn tot eer van God en om de 
verkondiging van gerechtigheid in de wereld kracht bij te zetten.

Derhalve roepen wij onze kerk op om de belofte van het Evangelie handen en voeten te 
geven; om de veelzijdige talenten van de gelovigen te vieren; en om in de ordening van het 
kerkelijk leven, de ambten van diaken, priester en bisschop open te stellen voor hen die 
daartoe geroepen zijn ongeacht hun geslacht, ras of seksuele geaardheid.”
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moeten inrichten. De eerste vraag is hoe zij gemeente kunnen en moeten zijn. Dat wil niet zeggen 
dat ze nooit een mening mogen hebben over homoseksualiteit, maar wel dat die mening onderge-
schikt is aan de kern van het gemeente zijn. Zoals voor gelovige homo’s en lesbiennes de vraag kan 
zijn hoe zij het beeld van Jezus in hun leven weerspiegelen, zo zal voor de kerk de vraag zijn hoe zij 
als geloofsgemeenschap dat beeld gestalte hebben gegeven. Nog anders gezegd: uiteindelijk zijn 
we allemaal verantwoording schuldig voor onze eigen daden en keuzes, nooit voor de daden en 
keuzes van anderen. Dat betekent dat onze eerste vraag altijd is hoe we beantwoorden aan onze 
eigen roeping. En dus is de eerste vraag voor de kerk hoe zij gemeente van Christus kan zijn. In 
onze ogen moet het in het kerkelijk gesprek over geloof en homoseksualiteit dan ook vooral gaan 
om vragen als: hoe ga je als christelijke gemeenschap om met mensen die buiten je gemeenschap 
dreigen te vallen? Hoe voorkom je als kerkgemeenschap dat je onrecht doet? Hoe voorkom je dat 
je als kerkgemeenschap een blokkade vormt tussen mens en God? Maar ook: hoe ondersteun je 
mensen in hun leven zuiver te blijven? Het gaat hier met andere woorden om de vraag hoe je als 
‘Lichaam van Christus’ omgaat met de vreemdeling in je midden.” (Ganzevoort, 2011)

Beeldvorming, onderbuikgevoelens, vooroordelen en machtswoorden kunnen gesprekken over 
seksuele diversiteit en levensbeschouwing behoorlijk in de greep houden. Gaandeweg proberen 
we ons daaraan te ontworstelen en bij roze vieringen hebben we de vruchten van die worsteling 
met vreugde begroet. Een vader en moeder vertellen als zij voor het eerst in een roze viering zijn: 
Onze zoon is vorige week uit de kast gekomen, daarom zijn we hier en beginnen onze eigen eman-
cipatie.

Door de jaren heen zijn wij als werkgroep vooral tot het besef gekomen dat het te midden van alle 
turbulentie van opvattingen in de allereerste plaats gaat om mensen, en hoe wij mensen leven en 
samenleven. En dat kerken hierin een wezenlijke voorbeeldfunctie bekleden in de samenleving. 
Het stemt ons daarom blij en hoopvol dat paus Franciscus in onze levensdagen vanuit respect en 
gelijkwaardigheid spreekt over seksuele diversiteit: “De vraag is, wie zijn wij om wie zo is, wie van 
goede wil is en wie naar God zoekt, te beoordelen?”

3886_boek.indd   17 16-05-17   16:48



18

Sis mar neat mear,

yn dit swijen 

is elts wurd te folle,

gewoan mar sitte

neat mear wolle.

Djip as de see is it

en wat ik tink

hasto al tocht.

It is gjin treast,

gjin wanhoop is it,

it is leafde,

de leafde is it,

leafste.

Baukje Wytsma
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Leven

Steeds terugkerende ingrediënten in de vele gesprekken over emancipatie zijn: discussies over 
vooroordelen en onwetendheid, het verkennen van onderbuikgevoelens en beeldvorming, en de 
worsteling met Bijbelteksten en dogma’s. Meer dan ooit beseffen wij na vijfentwintig jaar roze vrij-
willigerswerk dat al deze zaken belangrijk zijn maar dat het daarnaast en boven alles gaat over het 
leven van mensen, over levensgeluk, over de bestemming van ons leven, over persoonlijke kracht 
en moed en over veiligheid en geborgenheid. Treffend verwoordt Jan van Opbergen dit in een lied 
dat we regelmatig zingen in roze vieringen:

Tijd om te leven,
kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien,
aanvaard te zijn.

Dit jubileumboek is een illustratie van wat wij vanuit de werkgroep hebben gegeven, maar minstens 
zo belangrijk en leerzaam is wat wij in die vijfentwintig jaar hebben mogen ontvangen. Sinds 1992 
hebben wij in gesprekken, ontmoetingen en vieringen honderden mooie en bijzondere mensen 
ontmoet, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, vaders, moeders, broers, zussen. We hebben 
hen horen vertellen over hun levenservaringen in relatie tot hun seksuele geaardheid en identiteit, 
in de context van hun familie en hun geloofsleven.

Het zijn kleurrijke en bemoedigende verhalen over vreugde en geluk, over de kracht van de liefde, 
over diepe vriendschap, over de schoonheid van seksualiteit, over persoonlijke moed, kwetsbaar-
heid, vertrouwen en intense godservaring. Verhalen over levensbepalende ontmoetingen met goe-
de raadgevers, rolmodellen, auteurs, dichters, componisten, geestelijke begeleiders, anekdotes 
over personen die je op een onvergetelijke wijze ten voorbeeld zijn geweest of je de weg gewezen 
hebben.

En er zijn de verdrietige, schrijnende en traumatische levenservaringen: Homomannen die door 
psychiaters voor de keuze werden gesteld: óf trouwen met een vrouw óf chemische castratie. Man-
nen en vrouwen die lieve vrienden op jonge leeftijd verloren aan Hiv en Aids. Voorgoed door je fa-
milie verstoten worden, omdat je homo of lesbisch bent. Persoonlijke getuigenissen over misbruik 
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in de kerk, grensoverschrijdend gedrag in families of kleinerende bejegening op de werkvloer. Emo-
tionele schade veroorzaakt door de opgelegde dwang van zogenaamde ‘genezing van je seksuele 
afwijking’. Mannen en vrouwen deelden met ons hun persoonlijke strijd om zelfacceptatie: Als je 
ontdekt dat je lichaam nog niet harmonieert met wie je ten diepste bent. Als je op jonge leeftijd 
voelt dat je homo bent, maar er jarenlang tegen vecht, omdat je niet zo wilt leven, omdat je denkt 
dat God het niet goed zou vinden.

Vele van deze ervaringen hebben we met elkaar gedeeld in gesprekken en vieringen, ze zijn van 
grote betekenis voor de voortgang van onze opdracht om zorg te dragen voor veiligheid in de kerk, 
op school, op straat en in je eigen huis. Minderheden moeten levensruimte opeisen om midden in 
het leven te kunnen staan. Daar heeft de werkgroep bij willen helpen en daarin ligt ook het belang 
van roze vieringen en pride-manifestaties.

Persoonlijke veiligheid en geborgenheid beginnen bij lichamelijke veiligheid en geborgenheid. He-
tero, homo, lesbisch, transgender of biseksueel zijn is in de allereerste plaats een lichamelijk gege-
ven. God heeft je zo gemaakt. Kerken zijn godzijdank tot het besef gekomen dat het werk van de 
LHBT-beweging gaat over het leven en het geluk van mensen. We putten moed uit de verklaring van 
paus Franciscus dat de Heilige Stoel tegen ernstige schendingen van mensenrechten is, zoals de 
doodstraf, martelingen of andere wrede, onmenselijke en mensonterende straffen. En dat de Hei-
lige Stoel ageert tegen alle vormen van aantasting van de waardigheid van homo’s en lesbiennes. 
Het geeft ons hoop dat de kerken in 2011 gezamenlijk de ‘Verklaring tegen geweld tegen seksuele 
minderheden’ hebben ondertekend. Het grote belang van die verklaring wordt onderstreept door 
onze ontmoetingen met homoseksuele mannen en vrouwen uit het oosten van Europa, die hun 
leven buiten hun eigen voordeur niet zeker zijn, omdat homoseksualiteit in hun land verafschuwd 
wordt en homo’s gewelddadig bedreigd en regelmatig mishandeld worden.

De strijd tegen seksuele discriminatie is blijvend actueel: Seksuele minderheden worden in grote 
delen van de wereld door wereldlijke en geestelijke overheden vervolgd en onderdrukt. Diverse 
kerken blijven propageren dat homo’s en lesbo’s ziek zijn, genezen moeten worden, als ‘normale 
hetero’ moeten gaan leven of zich moeten onthouden van seks; op straffe van verstoting uit de 
geloofsgemeenschap. De Friese werkgroep heeft geprobeerd om de allesomvattende boodschap 
van Liefde te zaaien: Je bent wie je bent, je bent een kind van God, ook in je seksualiteit. Kerken 
behoren een veilige levensplek te zijn, waar ieder mens zich gelijkwaardig geborgen en gezien voelt. 
De enige maat die we elkaar nemen is die van de liefde die de naaste geen kwaad doet (1 Kor. 13) 
Acceptatie is de poort tot verandering (Tutu, 2016). Dat geldt voor elk individu en het geldt ook voor 
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de kerk. Vele kerken in Nederland zijn tot onze vreugde en dankbaarheid gegroeid tot volledige ac-
ceptatie van seksuele diversiteit; voor de hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerk 
leidde dat in 2004 tot de publicatie van de orde van dienst voor het zegenen van levensverbintenis-
sen. Een blijvende verandering en vernieuwing van het kerkelijk leven, zichtbaar in dit trouwgebed 
(Willem Barnard, 1979), hier in de Friese versie (2010):

TROUGEBED

‘Sy sykje jo segen’

O leave God
wy bidde Jo
foar de befêstiging
fan dizze trou,
want it is in jefte fan jo ferbûn
om it hillige fjoer fan de leafde te bewarjen.
om it geande te hâlden
en ta te wijen.
Stjoer jo skeppende Geast
oer dizze twa tsjinners fan Jo
en oer harren ienwêzen.

Jo hawwe har byinoar brocht,
salvje har mei jo genede!
Hja sykje jo segen
op harren ferbûn,
jou har dy seine,
bidde wy,
Jo ús Heit,
troch Him dy’t ús foargonger is
yn trou en leafde sûnder ein,
Jezus Kristus, jo Soan, ús Hear.
Amen.

De kerk is hoeder van het pastoraat, een ’terreurvrije ruimte’  (Verheule, 1997) waar geen sprake is 
van geweld, macht of aantasting van enige menswaardigheid. We hopen en wensen dat velen in dit 
pastoraat bescherming en inspiratie zullen vinden en dat de kerk zich verantwoordelijk voelt om 
wereldwijd ambassadeur te zijn voor gelijkwaardigheid, respect en solidariteit. Diversiteit is geen 
prelude tot strijd maar basis van een veelkleurige gemeenschap. Karin van den Broeke, preses van 
de synode van de Protestantse Kerk in Nederland pleit voor verbinding: “Spreek je uit over wat je 
motiveert. Niet het zwijgen over verschillen, maar de ontmoeting vanuit verschillende identiteiten 
draagt bij aan meer vrede in de samenleving (Friesch Dagblad, 2017).”

Vele LHBT-mensen voelen zich gezegend door God, voelen dat ze mens zijn met alles wat God heeft 
meegegeven aan talenten en gevoelens. De werkgroep voelt zich gezegend en verrijkt door het 
werk dat zij heeft mogen doen. Het gaat om heel de mens, onder Gods liefdevolle bescherming. 
Prachtig heeft Sytze de Vries dit verwoordt in het jubileumlied ‘Stralen van het ene Licht’.
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In opdracht van de Werkgroep heeft Sytze de Vries 
het jubileumlied ‘Stralen van het ene Licht’ geschreven.

Stralen van het ene Licht
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Stralen van het ene Licht
Jubileumlied voor Roze Fryslān
Op de wijs van ‘O praise ye the Lord’ / C.H.Parry
(Liedboek 2013, lied 150A)
Sytze de Vries
Schalkwijk, 14 december 2016

2. Geschapen, gewenst, uit liefde ontstaan,
genoemd en gekend om samen te gaan,
dit licht te voldragen in ieder seizoen,
dat is ons gegeven, dat staat ons te doen.

3. Ons lied prijst de dag die liefde herkent
als hemelse lach, als godd’lijk geschenk.
Die vreugde te delen de angsten voorbij,
kan eenzaamheid helen, maakt vrolijk, maakt vrij!

4. Geroepen, gehoord, te zijn wie je bent,
elkaars laatste woord op liefde geënt,
ons diepste verlangen beantwoord, herkend, -
aanvaard de genade te zijn wie je bent!
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Danken en gedenken

Wij danken kerken, parochies en geloofsgemeenschappen voor hun gastvrijheid en welwillende 
belangstelling voor ons werk.

Wij bedanken organisaties waarmee is samengewerkt:
Anna Blamanhuis, CHJC, De Kringen Fryslân, Homokoor Onder Anderen, Homoplatform Fryslân, 
IHLIA, Netwerk Mirre, NVIH-COC-Friesland, COC-Groningen-Drenthe, GGZ, Orpheus Friesland, OSOF, 
Protestantse Kerk in Fryslân, Provincie Fryslân, Raad van Kerken in Fryslân, Stichting Roze Zaterdag, 
Solidair Friesland, Tumba, Tijdschrift Vroom & Vrolijk, Vereniging Ouders & Homoseksualiteit 
Friesland.

Wij danken de kring van vrienden en vriendinnen, bezoekers van vieringen, donateurs, vrijwilligers, 
musici, bloemschikkers, pastores, hulpverleners, kosters, journalisten, dichters en vele anderen.

Bestuursleden 1992-2017 
Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Els van de Beek†, Marianne Beeke, Janine de Boer, Hedzer Boersma†, Jan Bolt, Herman Bommers, 
Jan Bosman, Oedse Bouma, Jetse Brandsma, Jan Bruinsma, Meino Deinum†, Bonne Doller, 
Alice Drahn, Marijke Ettema-Poelman†, Popke van der Graaf, Nettie Groeneveld, Jan Henstra, 
Theo Hilhorst†, Hanneke Hoekstra, Marjan Holwerda, Hans Kaldeway†, Jetze Kamerling, 
Marius Kuipers, Chris Kuitert, Lenie Lap, Martin van der Leeuw, Pietie Lont, Menno Lutter, 
Anne Marie Maanhout, Anna van der Maas, Jan Marskamp, Cathe Navis, Corry Nicolaï, Alex Riemersma, 
Sebastiaan Schippers, Nettie Schrama, Harry van der Snee, Martha Spoelman, Mient Tania†, 
Ulbe Tjallingii, Gert Toes, Iet van der Tol, Gerda Tolk, Thijs Weerstra†, Roger Wind, Jan Wouda, 
Geertje Woudstra-Andringa†.
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Door de jaren heen hebben bestuursleden van de werkgroep en vele vrijwilligers zich 
ingezet voor het werk. Met liefde en dankbaarheid denken wij bij ons jubileum aan de 
bestuursleden die zijn overleden:

Els van de Beek   † 1995

Hedzer Boersma  † 2013

Meino Deinum  † 2005

Marijke Ettema-Poelman  † 1995

Theo Hilhorst  † 1996

Hans Kaldeway  † 2007

Mient Tania  † 2012

Thijs Weerstra  † 1998

Geertje Woudstra-Andringa  † 2002

Wij gedenken vrienden, vriendinnen, partners, familieleden, collega’s die van ons zijn 
heengegaan en blijven altijd in liefde met hen verbonden.

Ubi Caritas
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Sûnder twang mei leafde bloeie

3886_boek.indd   30 16-05-17   16:48



31

2. Nimmen kin de leafde keare
dêr’t hja oer de strjitten giet.
Wa’t de segen ken fan leafde,
koestert wa’t om leafde giet.
God mei keare dat oait immen
oaren krekt om leafde krinkt.
Wiere leafde rjochtet nimmen,
mar erkent har as geskink.

3. Leafde freget om ûntfermjen
tsjin dy’t koel har flammen dwêst.
Wolsto sels har rjocht beskermje,
yn ’e leafde fynsto rêst.
Wa’t him roppen fielt ta leafde
is net bang foar hurde wyn. 
Himels wapen is de leafde
tsjin de eangsten en de skyn.

4. Lis de leafde net oan bannen,
gun har gong de frije rin.
Jou har blommen noait út hannen,
want har frucht hat groei yn ’t sin! 
Sûnder twang mei leafde bloeie,
waarme sinne op it fel.
Leafdes rin ferneart gjin boeien:
lit har streame as in wel!

Tekst: Sytze de Vries
Meldij: William Rowlands
Ferfryske troch Eppie Dam
Yn opdracht fan de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
t.g.f. it 25 jierrich bestean yn 2017
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Ongestraft mag liefde bloeien
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2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
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Friese roze vieringen 1993 - 2017

1993 - Buitenpost, Hervormde Kerk
“Onbekend maakt onbemind” is het thema van deze eerste Friese Roze zondag, in de hervormde 
kerk in Buitenpost. Ds. Foekje Dijk zegt in haar preek naar aanleiding van de gelijkenis van de barm-
hartige Samaritaan: “Zoals veelvuldig gebeurt door mensen die spreken over ‘de homofiele naaste’ 
(alsof ze een vies doekje aan het puntje vastgepakt oprapen) en goddeloos ongenadig bepalen dat 
die lesbische vrouw of homoman van de verkeerde kant is …. waarbij ze zichzelf op een verhoging 
zetten en buiten schot blijven. Het is aan jou en mij om te weigeren ons tot slachtoffer te laten ma-
ken door een theologie van de verkeerde kant. Hoezo aan de verkeerde kant? Geroepen zijn wij om 
elkaar te behoeden om aan de verkeerde kant van de weg te blijven lopen. Zodat we uiteindelijk al-
len, in vriendschap, beantwoorden aan het doel van de schepping, Gemaakt als beeld en gelijkenis 
van de Schepper in al haar briljante variaties.“

Ds. Thijs Weerstra, destijds predikant in de gereformeerde kerk van Buitenpost, besteedde op 
dezelfde zondag in die kerk ook aandacht aan Roze Zondag: “Paulus zegt: Geloof is iets geweldigs, 
maar de liefde gaat daar nog boven uit. Met andere woorden: een gelovig christen zijn is prachtig, 
maar een liefhebbend mens zijn is nog mooier. Wat is geloof zonder liefde? De liefde kwetst nie-
mands gevoel. Laten we zo met elkaar omgaan dat niemand in een hoek wordt gezet. Onvolkomen 
is ons kennen; en alleen God kent ons volkomen. Zouden wij elkaar in deze liefde van God niet 
kunnen aanvaarden?”

1994 - Drachten, Rooms-katholieke Kerk
De roze viering is in Drachten te gast in de parochie ‘De Goddelijke Verlosser’ die al in de jaren 
tachtig begon met gesprekken over gelijkwaardigheid tussen homo’s en hetero’s. Marijke Ettema 
en Annemarie Maenhout waren de enthousiaste aanvoerders van dit kerkelijk gesprek. In het be-
leidsplan 1990 (!) van deze parochie staat: ‘In ons denken en handelen maken wij geen onderscheid 
naar geslacht, ras of seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd en/of maatschappelijke status. 

Elk mens in onze gemeenschap wordt in haar/zijn eigen persoon met haar/zijn identiteit volledig 
gerespecteerd en volledig gewaardeerd.’ Met als thema ‘Goed geschapen’ vieren we de roze viering 
in deze gastvrije parochie. Bij de Communie zingen we dit lied van Jaap Zijlstra (1933-2015):
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Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

1995 - Workum, Doopsgezinde Kerk
‘Jan Henstra uit Reduzum heeft een droom: Iedere homoseksueel neemt veertien dagen vrij en 
hangt een regenboogvlag uit: ‘It soe in gesellige boel wurde mei al dy kleuren’. 
Met zo’n actie zou iedereen zien dat homoseksualiteit overal is en dat mensen voor hun geaardheid 
durven uitkomen. ‘ (Leeuwarder Courant, 17 juni 1995)

Het thema van de roze viering in Workum is ‘Kleur Bekennen’’, voorganger ds. Jan Wouda zegt: 
“Daar zitten we dan: Lesbo’s, homo’s, leather- of rubberboys en girls, sm-mannen en vrouwen, 
bruin, zwart, geel en wit. Mensen uit allerlei christelijke en niet-christelijke denominaties. Een bont 
gekleurd gezelschap!

Hier zitten we dan: Een keer per jaar bijeen. Helemaal voluit jezelf zijn! Onder de regenboog mag jij 
bestaan in de mooiste kleur die het allerbeste bij jou past. Laat die kleur maar uit de verf komen, 
jouw mooie roze kleur en deel hem met al die andere kleuren, zodat het spectrum van de regen-
boog volledig wordt en eindelijk alle mensen zich zo ontwikkelen en herkennen als volledig mens en 
elkaar toe kunnen zingen: Vlieg met me mee naar de regenboog, ik denk alleen aan jou!”
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1996 - Franeker, Gereformeerde Kerk
Het thema van de viering is ‘Het lijf viert mee ‘. Ds. Ulbe Tjallingii zegt in de overdenking o.a.:
“Soms zijn er die piekervaringen in je bestaan, dat je nadrukkelijk lijfelijk bent. In het beoefenen van 
de liefde, in het oefenen van je spieren door sport en beweging, of ook in een dans. Dansen met je 
hele lichaam op het ritme van de muziek, dansen van vreugde, dansen om de ander te tonen hoe 
mooi jij bent. Je hele lichaam doet mee met het leven, je hele lijf viert je bestaan. Laten we genieten 
van elkaars leven, elkaars lichaam, elkaars aanwezigheid. Vraag niet hoe het kan maar geniet van 
de liefde, die God je leert. Er zijn van die momenten dat je lijfelijk Gods liefde voelt, Gods liefde in 
hemel en op aarde. En dan begin je te beseffen, dat wij op weg zijn naar een land om van te dromen. 
Dans als je dansen kunt, zing als je zingen kunt, kniel als je hart het je ingeeft, liefkoos je liefste 
medemens en leef zo het lieve leven dat God je gegeven heeft.” 

1997 - Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk
De roze viering is een viering van Schrift en Tafel met als thema ‘Brood voor allen”. Allemaal zijn 
wij afhankelijk van Gods barmhartigheid, want allemaal zijn we kwetsbaar, niemand uitgezonderd. 
Allemaal hebben we klappen opgelopen in het leven, ieder heeft zijn of haar eigen verwondingen.
In het Tafellied zingen wij:

Maaltijd van liefde, hier zijn wij samen
eten van wat de aarde geeft,
voelen de goedheid die hier leeft,
lichaam en geest, zij komen op adem.
Maaltijd van daden, laten we geven
aandacht en warmte aan elkaar,
tijd en geduld, een stil gebaar,
woorden waarmee je voort kunt in ’t leven.

1998 - Wolvega, Rooms-katholieke kerk
Samen met de parochie in Wolvega vieren we in  de St. Franciscuskerk onder het thema “Vuur van 
de hemel’. “Ds. Janine de Boer besteedt aandacht aan de vijandigheid die Jezus op zijn weg ontmoet 
en hoe Hij daarmee omgaat. De discipelen vragen ‘vuur van de hemel’ om de opdringerige scharen 
te vernietigen. Maar Jezus roept hen tot de orde. In de huidige samenleving komt het nog steeds 
voor dat, als homofielen een stap in de goede richting van hetero’s willen zetten, dat dan niet met 
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gejuich wordt ontvangen. Daar liggen vaak eeuwenlange conflicten van haat en onbegrip aan ten 
grondslag. Het is deels naïviteit en onkunde. Jezus wijst het kwaad worden niet af, maar iemand 
dood wensen wel. Vervolgens wees zij erop dat ‘vuur van de hemel’ ook positief gezien kan worden, 
namelijk als vuur van liefde en van de Heilige Geest.”(Stellingwerfer Courant 1 juni 1998)

Uit het communiegebed:
Lieve God, Hartsvriendin, Boezemvriend, staat er niet geschreven dat Gij in den beginne hebt ge-
zegd: Het is niet goed als een mens alleen haar levensweg moet gaan.
Gij die niet voor een vorm van tederheid te vangen bent en niet lacht of spot laat staan er tussen 
komt als mensen anders zijn dan anderen in het vinden van liefde.

1999 - Sneek, Martinikerk
Tijdens de voorbereiding van de roze viering met ds. Roozendal bespreken we hoe wij in ons voor-
lichtingswerk regelmatig het vooroordeel ontmoeten dat homoseksualiteit iets ontluisterends is. 
Steeds proberen wij de mensen te wijzen op de schoonheid van (ook hun eigen) seksualiteit en 
aandacht te vragen voor de veelkleurigheid van de liefde.

Uit Geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle:
Ik geloof in Jezus Christus
die gelijk had toen hij
‘een enkeling die niets kan beginnen’ precies zoals wij
werkte aan de verandering van alles
en daaraan te gronde ging
met hem als maatstaf erken ik
dat ons verstand is verminkt
onze fantasie verstikt
onze moeite verspild
omdat wij niet leven zoals hij leefde
elke dag vrees ik 
dat hij vergeefs is gestorven
omdat hij in onze kerken begraven is
omdat wij zijn revolutie hebben verraden
gehoorzaam en bang
voor de autoriteiten
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Ik geloof in Jezus Christus
die opstaat in ons leven
opdat wij vrij worden
van vooroordelen en aanmatiging
van angst en haat
en zijn revolutie voortzetten
op weg naar zijn rijk 

2000 - Dokkum, Bonifatiuskapel
In 2000 beleven we onder het thema ‘Bij de Bron’ een roze viering, rijk geschakeerd met woor-
den, zang, dans en toneel. MBO-studenten onder regie van Gooitsen Eenling speelden een in-
drukwekkend fragment uit het toneelstuk “De Anderen” (oorspronkelijke titel ‘Bent’, toneelstuk van 
Martin Sherman uit 1979), over vriendschap en homoseksualiteit in een Naziconcentratiekamp. 
Een sacrale dans en zang door het Homokoor maakten deze viering tot een wel heel bijzondere.

Een curieuze tekst uit Jezus Sirach inspireerde ons: ‘Alle dingen zijn geschapen om in een behoefte 
te voorzien’. Dat klinkt vrijpostig, je kunt er, zoals met veel Bijbelteksten, vele kanten mee op. Met 
deze tekst in de hand zou je kunnen beweren dat God homo’s maakte om in een behoefte te kun-
nen voorzien. Maar dan misbruiken we de Bijbel als een soort receptenboek. 

Met de zin uit Jezus Sirach wordt bedoeld: Wat God geschapen heeft (in tegenstelling tot wat door 
mensen is bedacht en gemaakt) is bedoeld als levensbehoefte voor de mens. Zo is ook de homo-
seksuele liefde een levensbehoefte, want het is een schepping van God, een vondst van de Schep-
per.
 
We bidden:
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven.
Help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn. ( Jan van Opbergen)
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2001 - Winsum, Hervormde Kerk
In de dorpskerk in Winsum (Fr) vieren we ‘de taal der liefde’ zoals de Bijbel ons die aanreikt in een li-
turgie ondersteund door het Fries Kamerkoor onder leiding van Froukje Hernamdt. Het Bijbelboek 
Hooglied biedt ruime kansen om het thema uit te diepen; een citaat uit de preek van ds. Hinke Post:
“Hooglied is dikwijls gelezen als een gelijkenis van Christus en zijn gemeente. Maar Hoog-
lied is ook een gelijkenis van onze persoonlijke liefde. Als je diepe liefde voelt voor een vriend 
of vriendin, je hart blijft wakker, zelfs in de slaap, dan mag jij die liefde begroeten. Je mag 
de deur van je hart openen voor je geliefde. Want waar liefde woont daar is ook Gods zegen. 
Hugo Claus vertaalde het Hooglied en de laatste zin daarin luidt: ‘Dat ik ziek ben van liefde’. Vanuit 
religieuze of andere motieven maken mensen van de tekst een waarschuwingsbord met daarop de 
woorden: Jullie, homo’s, jullie liefde is ziek! Maar hoe kan de ene de andere mens kwalijk nemen dat 
hij of zij ziek van liefde is?”

2002 - Leeuwarden, Doopsgezinde Kerk
Tijdens de roze viering markeren we het tienjarig bestaan van de Werkgroep en staan we stil bij 
wat we bereikt hebben met voorlichting, ontmoeting en activeringswerk. “Stromen van kracht” 
is het thema deze keer en de prachtige liturgische schikking en de bemoedigende woorden van 
ds. Hester de Rivecourt – Hoogenraad inspireren ons.

Dit lied werd gezongen aan het einde van de dienst: 

Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden wij weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
Vrede en zegen! Laten we gaan. (Gezangen voor Liturgie 655)
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2003 - Reduzum, Hervormde Kerk
Dit jaar werden we ontvangen door de Hervormde gemeente van Reduzum in de sfeervolle Vin-
centiuskerk. De ontvangst was zeer gastvrij en hartelijk: melkbussen vol fluitenkruid versierden de 
ingang, leden van het gemeentekoor hadden zich intensief voorbereid om de liturgie klank te geven 
en de gemeentezang te ondersteunen, een speciaal opgeplakt roze driehoekje gaf accent aan het 
liturgieboekje. Kortom: hier was de veiligheid voelbaar, die in de kerk, ook voor homoseksuelen, 
vanzelfsprekend zou moeten zijn.

De lezingen voor deze zondag leidden onontkoombaar naar het thema: Liefde moet!  In de parafra-
se op de tien geboden van Karel Eykman luidt het zevende gebod: blijf trouw aan de mensen van 
wie je houdt. Dat betekent ook dat mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar houden. 
Als God een God is, die van mensen houdt, moeten mensen ervoor zorgen dat mensen van elkaar 
kunnen houden. De lezing uit het Johannes evangelie gaf ons de volgende tekst aan: Dit is mijn 
gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk Ik u heb lief gehad. Dominee Andries Kobus liet ons, via een 
authentieke smartlap, kijken en luisteren naar het thema: De liefde doet de naaste geen kwaad!

2004 - Wolvega, St. Franciscuskerk
Gerda Tolk schrijft in de nieuwsbrief 2004: “Deze keer was de werkgroep niet zelf een zoektocht 
begonnen naar een gemeente of parochie, die gastvrijheid zou willen verlenen aan de roze viering. 
Moe geworden van de vele teleurstellingen besloten we alle gemeentes en parochies een brief te 
sturen met de vraag: Wie zou de werkgroep graag eens willen ontvangen om samen een fijne vie-
ring in elkaar te zetten? Als eerste belde de pastoor van Wolvega : van harte welkom! Ook namens 
het kerkbestuur. Nou, dat hebben we geweten!

In een aantal bijeenkomsten, gastvrij ontvangen in de pastorie, kwamen we tot het concept van een 
prachtige Eucharistieviering, waarin naast mensen uit de werkgroep, de pastoor, het Franciscus-
koor, de lectoren, de organist, de koster  en de beheerders van het parochiehuis met groot plezier 
taken op zich namen. Het thema was ‘Stofwisseling’. Hoe mensen altijd gevoed moeten worden, 
daar dan wel met voedsel dat ze verdragen kunnen. ‘Een baby geef je geen boerenkool met worst’  
aldus Dorus. Ook ons geloof moet altijd weer gevoed worden met voedsel dat we kunnen verdra-
gen. Waarbij het belangrijk is dat we elkaar bevragen en in gesprek gaan, stof wisselen . Het was een 
feest uitgenodigd te worden om aan de Eucharistie deel te nemen, gesterkt en gezegend naar huis 
te gaan! De ontmoeting in het parochiehuis werd druk bezocht door zowel gasten als parochianen.
En laat ik niet vergeten de bloemschikking van Sjirk Hoff te vermelden, die zo helder uitbeeldde hoe 
een mens in het geloof groeien kan en tot bloei kan komen.”
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2005 - Grou, St. Piterstsjerke 
“In de Sint-Piterkerk in Grou vindt zondag de Friese Roze Zondag-viering plaats. Een kerkdienst 
georganiseerd door de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland in samenwerking met de 
kerkelijke gemeente van Grou. De werkgroep is blij met die ontwikkeling: ,,We zijn niet meer ‘op 
bezoek’.’ ’, aldus Gerda Tolk van de werkgroep. Tolk (73), is het oudste lid van de werkgroep Geloof 
en Homoseksualiteit Friesland. Ze is vrijmoedig in haar spreken: ‘Ik loop niet met de vlag voorop, 
maar ik sta er altijd voor.’ Sinds zij op haar vijftigste haar coming-out had, is zij altijd betrokken 
geweest bij diverse homo-organisaties. Sinds drie jaar is ze weduwe nadat haar partner Hilda, met 
wie ze twintig jaar samenleefde, overleed. Dat betekende ook min of meer het breekpunt met de 
kerk, waar ze tot die tijd altijd bij betrokken was. ‘Ze zien je niet als weduwe, negeren het, terwijl ik 
natuurlijk ook mijn vrouw verloren heb.’ Het geloof is ze niet kwijt. ‘Elke zondag ben ik in verpleeg-
huis Nieuw-Mellens bij de kerkdienst. Als ik dát niet meer had, zou ik het echt niet meer weten…’. 
Het persoonlijke voorbeeld van Tolk is typerend voor de pijn die sommige homoseksuelen ervaren 
doordat ze niet geaccepteerd worden binnen de (plaatselijke) geloofsgemeenschap. ‘Er zijn mensen 
die zondag aan zondag in de kerk komen, omdat ze zich er veilig kunnen voelen. Anderen hebben, 
omdat ze zó vaak op hun ziel zijn getrapt, de binding met de kerk verloren en tegelijkertijd blijven ze 
het missen. Dat geldt ook voor mij.’ De Roze Zondag-viering is voor sommige homo’s de enige keer 
per jaar dat ze nog in de kerk komen, weet Tolk. ‘Wij schatten dat dat voor de helft van de bezoekers 
geldt.’ (Friesch Dagblad 2 juni 2005)

“De vastgestelde lezing voor die zondag bleek meteen al ‘venijnig’ te zijn. Het ging over mensen die 
‘anders’ waren, tollenaars en zondaars, waarmee Jezus toch aan tafel ging (Mattheüs 9: 9-13). Met 
de voor verschillende uitleg vatbare zinsnede: “zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, 
maar zij, die ziek zijn.” We hadden voor een andere tekst kunnen kiezen, maar ds. Nell vond dat we 
deze uitdaging niet uit de weg moesten gaan en zij zou uiteindelijk de kerkgangers voorhouden: zijn 
we niet allemaal wel eens ziek en horen we niet allemaal wel eens tot de tollenaars. Het mooie was 
dat we aan deze tekst ook het thema konden koppelen. Jezus ging met iedereen aan tafel, kortom: 
?Uitgenodigd!. Dat hebben we vervolgens ook gedaan. Iedereen uitgenodigd in een prachtig aan-
geklede kerk die voor Grouster begrippen goed vol zat. Met muzikale medewerking van de eigen 
Sint Piter Cantorij en de Bliid Boadskip Sjongers uit Berltsum werd het een gevarieerde viering met 
gezellig koffiedrinken na afloop. Heel positief was dat we zo tijdig met de voorbereiding konden 
beginnen. Eind 2004 stond er al heel wat in de steigers en zo konden we allemaal heel ontspannen 
naar deze viering toeleven. Bovendien weten de leden van de werkgroep van wanten en nemen zij 
heel wat werk op zich. In Grou hebben we er allemaal een goed gevoel aan overgehouden. Voor mij 
persoonlijk was deze dag ook bijzonder: ik mocht als ouderling samen met mijn tante Gerda Tolk uit 
de werkgroep de voorbeden lezen.” (Kerkblad Protestantse Gemeente Grou)
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2006 - Joure, Gereformeerde Kerk De Oerdracht
De gereformeerde kerk van Joure en de werkgroep organiseren samen de roze viering waarin 
ds. Cor Waringa voorgaat. We zingen Psalm 139:

Heer, die mij ziet zoals ik ben 
dieper dan ik mezelf ooit ken
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga.
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij ,
wie weet mijn wegen zo als Gij.
Gij kent mijn leven woord voor woord. 
Gij hebt mij voor ik spreek al gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt u mij tegen.

2007 - Sneek, Doopsgezinde Kerk
Het derde lustrum van de Friese roze vieringen werd gehouden in een dienst van Schrift en Tafel 
in de Doopsgezinde Kerk in Sneek met als thema: ‘Die mij droeg’. Medewerking verleenden o.a. 
een Groot Samengesteld Koor onder leiding van Sebastiaan Schippers (destijds voorzitter van de 
werkgroep) en ds. Nel van den Briel - Moerman. Gerda Tolk las een gedicht van Dietrich Bonhoeffer: 
‘Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?’ Bonhoeffer, geboren op 4 februari 1906 , was Luthers 
predikant en theoloog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan een samenzwering tegen 
Hitler, met als doel hem te vermoorden. In 1943 werd hij gearresteerd omdat hij mensen hielp 
ontsnappen naar Zwitserland en zijn betrokkenheid bij de samenzwering aan het licht kwam. Op 9 
april 1945 werd hij door ophanging om het leven gebracht door de nazi’s. Ds. Van den Briel – Moer-
man haalt in haar preek de woorden van Bonhoeffer aan ‘het maakt niet uit wie ik ben, God kent 
mij’. Er is een vrijheid om te zijn wie je bent, echter deze vrijheid wordt beperkt door de vrijheid die 
ook anderen hebben. Na de preek zingen we: 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
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2008 - Burgum, Kruiskerk
‘Onbekommerd leven’ luidt het thema van deze roze viering. Ds. Wim Stougie zegt: ‘Nee, dat onbe-
kommerde leven waar Jezus het over heeft, vergeet het maar. Van de week dan weer de Christen-
Unie: het mag wel, je mag wel homoseksueel zijn, alsof ze ook nog iets anders konden vinden, maar 
we moeten er dan nog wel eens over praten wat dat betekent als je in het front van onze partij komt 
te staan dan brengen we de bijbel nog maar eens in stelling. Prima joh, als we er maar geen last van 
hebben. En sommigen van jullie hebben me gemaild. Hoe zo’n standpunt je weer bij de strot kan 
grijpen. Hoe het je uit het evenwicht kan slaan. Willem Nijholt vertelde dat een paar week geleden 
in de NCRV gids. Als christenen beginnen, dan vliegt het ons naar de keel .....  

En ik heb bij het standpunt van de ChristenUnie heel sterk de ambivalentie gevoeld, die in mijn 
eigen huis zo speelt. Onze landelijke kerk zegt: Natuurlijk staan we ervoor open voor homoseksu-
ele mensen, maar u moet lokaal maar even zelf uitzoeken of het ook echt zo is. En dat staat lokaal 
dan ook nog te bezien. En dan hoeven we het niet over de Veluwe of de bible-belt te hebben dan 
kunnen we gewoon dicht bij huis blijven: Burgum.

De woorden uit Mattheus waren bijna 15 jaar geleden de trouwtekst voor Martina en mij. En ik heb 
me deze week afgevraagd wat ik, wat wij ermee hebben gedaan. Ik weet dat ik niet meer zo onbe-
kommerd, zo onbevangen ben. Ik heb te heftig, te uitbrekend verdriet gezien om ongecompliceerd 
te geloven dat de bomen tot in de hemel groeien. Ik kan die woorden amper meer onbevangen 
geloven, omdat ik indringend gezien heb hoe een kerk mensenwerk is en hoe ik mensenwerk lever 
in dit werk. En dat nu eenmaal niet alles kán waar je op hoopt. Dat het gewone al meer is dan soms 
mogelijk is. En toch, er onbekommerd voor gaan, voor je eerste liefde, het geloof van je jeugd, de 
God van je jeugd, God die te vertrouwen is, dat wens ik jullie en mezelf zo toe. Dat je aan elkaar in 
deze wereld beleeft dat God liefde is en mensen voor liefde bedoelt. Amen’

Cantorij: 
Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan
Als een zon, vat ons samen in Uw stralen
Doe ons gedijen in Uw ogen! 

Allen: 
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met Uw licht.
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2009 - Surhuisterveen, Doopsgezinde Kerk
‘Ik zie je aan’ is het thema van de roze viering in Surhuisterveen. Het verhaal van Ruth stond cen-
traal: Zij werd in liefde gezien, op cruciale momenten in haar leven. Het Bijbelboek Ruth gaat over 
de liefde voor een buitenlander, een vreemdeling. Het is een verhaal over verdriet, over zorgen 
voor elkaar, over verantwoordelijkheid, over grensoverschrijdende liefde en over de mogelijkheid 
van een nieuwe start. De bijbel leert ons respectvolle omgang met elkaar, aldus ds. Annie Rekker: 
‘En dan gaat het niet om mannelijk of vrouwelijk, maar om een mens die ons de hand reikt, ons ziet 
zoals we zijn, die ons aankijkt en vraagt: ‘Ben jij dat?’ En als je dan ja zegt, je aanvaard bent, zoals 
je bent in de relatie man en man, vrouw en vrouw, man en vrouw. In Boaz herkennen wij tenslotte 
ook de overvloed van de liefde van God.’ (Friesch Dagblad 8 juni 2009)

Voorbeden:
Bidden wij voor een leefbare samenleving,
waarin mensen elkaar kleurrijk en fantasievol durven ontmoeten.

Bidden wij voor wie geknakt zijn in hun menswaardigheid, gebroken in hun hoop,
dat er licht blijft op hun weg.

Bidden wij voor de plaatselijke kerken dat zij betrokken zijn bij wat mensen beweegt en ontroert. 

Bidden wij voor déze kerk en de mensen die hier bidden, om inspiratie, goede geestkracht en moed.

Bidden wij voor kwetsbaren in onze gemeenschap, de zieken, de mensen die verdriet hebben, de 
man of vrouw in een isolement, de jongen of het meisje onrustig onderweg. Heer, wees nabij.

Bidden wij dat wij vreugde en geluk oogsten als die zich aandient.

Lit ús de Hear fan it ferbûn bidde foar manlju en froulju 
dy’t op eigen wize foarm jouwe oan in libben yn it ferbûn, 
minsken dy’t bewust de kar meitsje om har net oan in partner te binen 
en dy’t net in húshâlding stichtsje wolle, 
mar yn ferskaat oan relaasjes ta har rjocht hoopje te kommen
en oaren ta seine wêze wolle. 
Lit us bidde foar wa’t leaut yn de leafde. 

Wy sykje no de stilte. 
Wol Jo Hear ús yntime gebed yn leafde ûntfange.
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2010 - Bolsward, RK St. Franciscuskerk
Pastor van der Wal: ‘Hoe kijk ik naar de ander? Welk vooroordeel vertroebelt mijn blik? En besef ik 
dat ik in mijn blik van de ander ook altijd iets van mijzelf zie? Dit is het thema dat regelmatig voorbij 
komt als we in de kerk spreken over seksualiteit en de veelkleurigheid van de liefde. Het is altijd 
uitkijken, want als je iets zegt of vindt van de seksualiteit van de ander, dan zeg je ook iets over je 
eigen seksualiteit. Alleen zijn we ons dat meestal niet bewust.

En wees eerlijk: Zo is het ook met het spreken over de kerk. De RK-kerk heeft het de laatste maan-
den absoluut niet gemakkelijk. Maar als ik iets zeg over de kerk, dan heb ik het meteen ook over 
mijzelf. Want ik bén ook de kerk. Het vraagt om grote liefde en om nuance als je iets zinvols wilt 
zeggen over of tegen de kerk. Wij als homo’s en lesbo’s weten nl. als geen ander hoe het voelt, als 
iemand iets negatiefs van je vindt en zegt, en je gekleineerd wordt en gemarginaliseerd.

In Afrika kan een verloving met iemand van dezelfde sekse 14 jaar cel opleveren. Desmond Tutu 
schrijft: “Een homofobe God verdient het niet om aanbeden te worden. God ziet geen hetero of 
homo, maar ziet ons samen, verbonden in Christus.”

En ik herinner jullie eraan dat wij in alle ups en downs van ons dagelijks leven erop mogen vertrou-
wen dat Gods liefde als een zee van licht door ons leven blijft stromen, om ons blij te maken, kracht 
te geven en hoop. Die liefde van God en het licht dat u en ik uitstralen, dat samen helpt mee tot 
het goede leven zoals Paulus dat beschrijft:  “In Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U 
allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen 
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” 
Paulus zegt het vanuit zijn diepe geloof dat God in Christus, die Licht is, de duisternis van deze we-
reld voorgoed heeft verjaagd. In dat geloof zegt hij: Jullie zijn met Christus bekleed, allen kinderen 
van God, want zo is het Koninkrijk, zo kijkt God naar ons.

Geen homo of hetero meer, geen man of vrouw, geen arm of rijk, maar één in Christus en éénsge-
zind in hoop. De binnenzijde van deze prachtige kerk volgt de contouren van het menselijk gezicht, 
kijk straks maar eens op de tekeningen.  Die gelijkenis trek ik nu door naar jou: Stel je voor: Het is 
jouw gezicht. En stel je voor dat, net als het zonlicht in deze kerk, het licht van Gods liefde bij jou 
binnenstroomt, ook door je ogen. Deze hartverwarmende ervaring wens ik je toe op de Roze Zon-
dag.’ Pastoor Jan van der Wal las aan het einde van de dienst de non-violence-verklaring van het Va-
ticaan voor. In de verklaring, die door de Vaticaanse diplomaat Philip Bené bij de Verenigde Naties
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werd afgelegd, staat dat de Heilige Stoel tegen ernstige schendingen van mensenrechten is, zoals 
de doodstraf, martelingen of andere wrede, onmenselijke en mensonterende straffen. De Heilige 
Stoel ageert ook tegen alle vormen van aantasting van de waardigheid van homo’s en lesbiennes.’

2011 – Oosterwolde, Het Anker
Op zondagmiddag 26 juni 2011 vieren we de provinciale roze dienst in Het Anker in Oosterwolde. 
Ds Cnossen en ds Finnema, de predikanten van de protestantse gemeente Oosterwolde, leiden 
samen de dienst met als thema ‘Ik ben’, naar aanleiding van de schriftlezing uit Johannes 14, 6-14: 
God de Vader is ons in Jezus zeer nabij. Ieder mensenkind mag daaruit kracht putten en dichtbij 
God leven.

De collecte is bestemd voor de Stichting Opkikker. Deze stichting levert een bijdrage aan de menta-
le energie van een langdurig ziek kind door het organiseren van een dag vol ontspanning en blijheid 
samen met het hele gezin. Opkikker werkt hierbij uitsluitend op indicatie en op verzoek van de met 
de stichting samenwerkende ziekenhuizen verspreid over Nederland (www.opkikker.nl).

Samen zingen we: ‘Een land om van te dromen’:

Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.”

Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.”

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:

“Lieve God, we zijn er; eind’lijk vrij!”
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2012 - Drachten, Grote Kerk
‘Vrolijk vrucht dragen’ is de titel van de roze viering van Schrift en Tafel in Drachten.

Uit de preek: ‘Ik denk aan de conferentie van Europese homo-christenorganisaties vorige maand 
in Amsterdam. Met tranen in de ogen hebben we geluisterd naar Queerubim, een prachtig en 
kwetsbaar zingend GAY-chorus, be still for the Lord; en de homo’s en lesbo’s uit Oekraïne en Polen 
hielden elkaar stevig vast. In eigen land hun leven niet zeker, nu even wel.

Maar ook GAY-Friesland: Wat een mooi stukje leven als twee vrouwen hun liefde voor elkaar in het 
licht kunnen stellen, onbedreigd, veilig, een baken van licht. GAY-Friesland, dat is ook de Veilige Ves-
te, het voormalige politiebureau in Leeuwarden dat nu een veilige haven is voor meisjes die bevrijd 
zijn uit prostitutie en slavernij.

GAY vrucht dragen, dan bedoel ik ook de glimlach, en ook de humor. Hoe vaak zijn wij niet als werk-
groepleden op stap geweest door weer en wind, zomer en winter, naar kleine vergaderzaaltjes, pit-
toreske gebouwtjes van de lokale kerk, om ons verhaal te doen, en te luisteren naar de gedachten 
en gevoelens van gemeenteleden, van dominees, van jong en oud, en dan hadden we het achter 
de rug en dan stapten we in de auto en kwamen niet weer bij van de lach, vanwege de zoveelste 
keer dat ons werd gevraagd: Maar die Gayparade dat kan toch eigenlijk niet, of dat we bulderend 
van het lachen in de auto evalueerden hoe vreemd mensen toch tegen homoseksualiteit aankijken.
Gebedsintenties: Wij bidden U voor hen die in hun levensgroei en bloei belemmerd zijn, die te-
leurgesteld, gekwetst zijn. Wij bidden voor wie verlangen naar nabijheid en intimiteit, maar het zo 
moeilijk kunnen vinden.

Wij bidden voor die landen en plaatsen, waar alle niet- heteroseksuele vormen van relaties niet ge-
tolereerd worden, waar mensen vervolgd of zelfs gedood worden vanwege hun seksuele voorkeur. 
Daarom bidden wij zingend: Spreid uw dragende vleugels over ons uit, spreid uw warmende licht-
glans over ons uit.

Wij bidden voor grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. Dat respect en belangstelling voor 
leefwijze en ervaringen de kloven tussen generaties overbruggen. Dat ze elkaar vruchtbaar aanvul-
len en vrolijk maken over alle leeftijdgrenzen heen. Dichteres Aukje Wijma schenkt de Werkgroep 
een nieuw lied: ‘Ynmoedich ropt myn hert ta Jo’ dat we zingen op een nieuwe melodie van de hand 
van Sebastiaan Schippers:
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Nieuw gedicht en gecomponeerd voor de Friese Roze viering 
op 10 juni 2012 in de Grote Kerk in Drachten.
Tekst: Aukje Wijma (2012)
Muziek: Sebastiaan Schippers (2012)

Ynmoedich ropt myn hert ta Jo

3886_boek.indd   54 16-05-17   16:48



55

2013 - Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk
Thema: Geroepen om sámen te leven.

Het bijzondere omarmen. Pastor Grietje Brouwer schrijft: “Ik ben blij met mijn zoon. Het gaat om 
het geluk van onze dochter. Ik ben trots op mijn kind.” Citaten uit interviews, gehouden met ouders 
van kinderen met een bijzondere geaardheid. 

Deze uitspraken geven aan dat ouders die kiezen voor hun kind vanuit een natuurlijke ouderliefde 
de geaardheid van hun kind kunnen accepteren. Het gaat deze ouders om een liefdevolle relatie 
met hun kind(-eren). Hun kind dat door God wordt bemind en tot geluk is geschapen. Kinderen die 
opgroeien of opgegroeid zijn binnen een gezin als een veilige haven. Ook als kinderen volwassen 
zijn geworden, blijft het gezin de haven waar ze kunnen aanlanden.

Buiten het gezin zijn er ook mensen die kunnen luisteren en meeleven; zijn er plekken waar mensen 
samen komen om veelkleurig leven met elkaar te delen. Veilige en liefdevolle relaties vormen dan 
samen een groot gezin waar men trots op elkaar is. Droom of werkelijkheid? Een gevoelig hart is 
de sleutel tot de acceptatie van het bijzondere en is het begin om Gods schepping tot een kleurrijk 
geheel te maken. 

Aan het einde van de dienst zingen we samen:

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.’
Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.’

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!’
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2014 - Dokkum, Rooms-Katholieke Kerk
In de RK kerk van de H Martinus en HH Bonifatius en Gezellen in Dokkum vieren we een oecumeni-
sche Agapè-viering met als thema: ‘Pelgrim’.

Pastoor Paul Verheyen zegt: ‘Het pelgrim zijn staat ook symbool voor onze tocht door het leven. Bij 
onze geboorte krijgt ieder een eigen rugzakje mee. Daar zitten meestal heel verschillende dingen 
in. Het hangt er maar van af waar je wieg staat. Sommige rugzakjes zitten vol met goede gaven, 
andere kinderen begínnen al haast met een achterstand. En ik denk ook dat langzamerhand als 
gemeengoed mag worden verondersteld, dat je in je rugzakje gelijk ook al je geaardheid hebt mee-
gekregen. Dat is geen keuze, geen ziekte, geen opvoedingsgebrek, maar zo ben je geschapen door 
God. Je kunt homoseksualiteit als een opgave zien, een last die je rugzak ernstig verzwaart, maar 
het valt te hopen dat wé (en daarmee bedoel ik álle mensen) het ook als een gáve kunen beleven. 

De bekende Duitse monnik Anselm Grün zegt vaak dat God nu eenmaal geen fouten maakt in de 
schepping, dus waar zouden wíj het lef vandaan halen om God op de vingers te tikken en te zeg-
gen: ‘Homoseksualiteit kunt U nooit zo bedoeld hebben!’ Maar: we dragen dus allemaal onze eigen 
rugzak op de pelgrimstocht van ons leven.’

2015 - Wommels, Jacobitsjerke
Verhalen vertellen

Wanneer de grote rabbi Israël Baal Sjem-Tov merkte dat zijn volk in gevaar was, en dat gebeurde 
in zijn dagen nogal eens, dan ging hij altijd naar een bepaalde plek diep in het bos, ontstak daar 
een vuur, sprak een bepaald gebed uit.. en het wonder gebeurde: het volk werd gespaard voor het 
dreigende gevaar. Toen zijn opvolger later merkte dat het volk in gevaar was, ging ook hij naar die 
plek diep in het bos en daar zei hij: Heer van het heelal, hoor mij. Ik weet niet hoe ik een vuur moet 
maken, maar ik kan wel het gebed opzeggen. En het wonder gebeurde opnieuw.

Diens opvolger begaf zich later ook naar die plek in het bos als er gevaar voor het Joodse volk dreig-
de. Daar gekomen zei hij: ik kan geen vuur ontsteken, ik weet het gebed niet meer, maar ik weet 
nog wel de plek en dat moet voldoende zijn. En het was voldoende: het gevaar week. Toen kwam de 
laatste in de rij: als die merkte dat zijn volk in gevaar was, ging hij thuis in zijn stoel zitten, vouwde 
zijn handen voor zijn gezicht en sprak tot God: Ik kan geen vuur ontsteken, ik ken het gebed niet, 
ik weet zelfs de plek in het bos niet meer. Al wat ik kan doen is U dit verhaal vertellen. Dat moet 
voldoende zijn. En het was voldoende. (Bron: Elie Wiesel)
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2016 - Heerenveen, Rooms-Katholieke Kerk
Pastoor van der Weide uit Sneek gaat voor in de roze viering met als thema: ‘Ware schoonheid’: ‘Goe-
de vriendinnen en vrienden hopelijk helpt deze viering ons weer bij het mens-zijn, het mens-blijven 
en mens-worden. Daarbij speelt de eigen aard natuurlijk een grote rol, maar de hoofdrol is aan de 
liefde; aan dat goddelijke vermogen om er te zijn voor de ander, voor elkaar en dan niet eventjes 
maar met de hulp van Gods genade door dik en dun; in voor- en tegen spoed. Mijn boodschap is 
dus: heb lief en je ware schoonheid is er meteen, dwars door alles heen. Het kost niks en levert veel 
op! Het verbindt en je wordt zo blij als een kind en levert je ware schoonheid op!’

Wy bidde:
God fan freugde en frede, Wy tankje Jo, dat wy hjir yn alle fleur en frijheid byelkoar komme kin-
ne, sa’t wy binne, mei alle generaasjes en ynfalshoeken, yn in iepen sfear fan homo’s en he-
tero’s lesbo’s en transgenders, allegear mei elkoar, elkenien is wolkom yn it skûlplak fan de Hear, 
Jo kenne ús sa’t wy binne, sa seach Jezus nei de minsken om, Wy bidde, dat wy de sfear fan al 
it moaie fan dizze roze fiering hjoed ek moarn wer fierder sette kinne yn it deistich bestean. 
Dat wy – rekke troch de leafde en de freonskip, wurkje oan de frede en freugde yn dizze wrâld, mei 
alle minsken dy’t mei ús ûnderweis binne.
Trouwe en eeuwige God, Wij bidden voor Andries Sloot, voormalig koster en enthousiast supporter 
van het koor “Spirit of Joy”, die gisteren overleden is. Eeuwige God, ontvang hem in uw liefde en 
de  bescherming van het hemels paradijs. Geef zijn familie en vrienden liefde en kracht om hem te 
blijven gedenken om wie hij was, dienstbaar voor velen.
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Christy Luth zingt: Ave Maria (Bach/Gounod)

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht uw schoot,
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars 
nu en in het uur van onze dood. Amen.

2017 - Buitenpost, Mariakerk
De roze jubileumviering brengt ons net als in 1993 weer samen in de Mariakerk in Buitenpost. De 
cirkel is rond. De protestantse gemeente Buitenpost heet ons bijzonder hartelijk welkom om met 
gebed en lofprijzing het veelkleurige leven te vieren, te gedenken wie van ons heengingen en zegen 
te vragen voor de toekomst van de wereld en van ons leven. Ds. Gert van Helden (Buitenpost) en 
ds. Foekje Dijk (Assen) gaan voor, het orgel wordt bespeeld door Sebastiaan Schippers. De viering 
heeft als thema ‘Stralen van het ene Licht’, titel van het jubileumlied dat Sytze de Vries in opdracht 
van de werkgroep heeft gemaakt. Het jubileumboek ‘Heel de mens’ wordt gepresenteerd en uitge-
reikt aan vertegenwoordigers van:

• de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Buitenpost
• de Raad van Kerken in Fryslân
• het Landelijk Coördinatiepunt Kerk en Homoseksualiteit (LKP) en 
• het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups (Forum LGBT).
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Tweede lezing: Exodus 33, 17-23 (Naardense Bijbel)

17 Dan zegt de Ene tot Mozes: 
ook dít woord dat je hebt gesproken 
 zal ik doen; 
want je hebt genade gevonden in mijn ogen,- 
ik ken je bij name!
18 Dan zegt hij: 
laat mij toch uw glorie zien!
19 Hij zegt: 
van mij uit laat ik voorbijtrekken: 
 heel mijn goedheid, 
  vlak voor je aanschijn, 
en uitroepen zal ik de naam ‘Ene’ 
 voor je aanschijn; 
begenadigen zal ik wie ik begenadig 
en ontfermen zal ik mij 
 over wie ik mij ontferm!
20 En hij zegt: 
je zult niet bij machte zijn 
 om mijn gelaat te zien; 
want nooit ziet de –rode– mens mij aan 
 en overleeft het!
21 Dan zegt de Ene: 
hier is een plaats bij mij; 
opstellen zul jij je op de rots;
22 geschieden zal het 
 als mijn glorie voorbijtrekt: 
neerzetten zal ik je in een holte van de rots; 
overhuiven zal ik je met mijn handpalm 
 totdat ik voorbijtrek;
23 weghalen zal ik mijn handpalm 
en zien zul je mijn achterkant; 
mijn gelaatstrekken 
 zullen niet worden gezien! 
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NOCH STRYKT IN STJER DE HÂN

de dei dat de reinbôge iepen hôf hold

Hjoed hie it sinneljocht syn coming-out

en wûn in sebrapaad oan himelkleuren,

as mocht mei swart en wyt wol wat gebeure

en hie in hert al griis genôch ferstoud.

Hjoed wie in rôze wolk net langer fout,

hie loks natuer syn eigen willekeuren

en koe wa’t skepen is gjin superieuren

behalve leafde mei himsels fertroud.

Moarn rinne fuotten oer it ferve paad,

mei minskemoed en doel om ergens hinne,

as soe foargoed de iepen dei begjinne,

waard noait wer oer de bline nachten praat.

Moarn slite bannen rubber, sân en iis.

Noch strykt in stjer de hân oer asfaltgriis.

Eppie Dam, 11 oktober 2016, Coming Out-dei
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 NOG SLAAT EEN STER HET OOG

toen de regenboog open hof hield

Vandaag had zonnegloor zijn coming-out

en won een zebrapad aan hemelkleuren,

alsof met zwart en wit iets mocht gebeuren

en had een hart al grijs genoeg verstouwd.

Nooit kon een roze wolk nog langer fout:

geluks natuur had zo haar willekeuren

en wie geschapen is geen superieuren

behalve liefde met zichzelf vertrouwd.

Straks lopen voeten het geverfde pad,

met mensenmoed om alles te verzinnen, 

alsof de open dag al zou beginnen

en had de nacht z’n langste tijd gehad.

Straks slijten banden rubber, zand en ijs.

Nog slaat een ster het oog op asfaltgrijs.
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WHT - Werkverband van Queer Theologen www.queertheologen.nl

Holebi Pastores (Vlaanderen) www.holebipastores.be

European Forum of LGBT Christian Groups www.euroforumlgbtchristians.eu

IHLIA LGBT Heritage Nederland www.ihlia.nl

COC-Nederland www.coc.nl

Inclusive Church www.inclusive-church.org.uk

Het Menno Mulderfonds www.lkp-web.nl

Het Pann Fonds www.pann.nl

Het Blauwe Fonds www.hetblauwefonds.nl

Het Trutfonds www.trutfonds.nl
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Verantwoording beeld en tekst
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© Peter Popken 2017

Pagina 2 v.l.n.r.: Ulbe Tjallingii, Alex Riemersma, Alice Drahn, Bonne Doller en Jan Henstra 
© Peter Popken 2017

Pagina 4 Ontwerptekening Logo Werkgroep 
© Carel Bruens 1992

Pagina 6 v.l.n.r.: Jan Wouda, Jan Henstra en Jan Bosman 
Frans Andringa, archief, HSL, 1992

Pagina 14 Replica ‘La Cathédrale’ Gustav Rodin 
© Peter Popken 2017

Pagina 18 ‘Sis mar neat mear’, Baukje Wytsma, oernommen mei tastimming fan AFÛK 
Ljouwert, út de bondel ‘Ik ek fan dy’, Baukje Wytsma en Wolf Erlbruch 
© Afûk Ljouwert 2013

Pagina 19 Jelle Krol en Bonne Doller 
© Peter Popken 2017

Pagina 21 Beeld van Titus Brandsma bij de Bonifatiuskapel Dokkum 
© Peter Popken 2017

Pagina 26 Marjan Holwerda en Nettie Schrama 
© Peter Popken 2016

Pagina 28 Roze Viering Sneek 2004 
© Sebastiaan Schippers 2004

Pagina 34 Interieur Mariakerk Buitenpost 
© Peter Popken 2017

Pagina 36 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden 
© Peter Popken 2016

Pagina 41 Interieur Bonifatiuskapel Dokkum
Pagina 43 Orgel: J.S. Strümphler 1786 & L. van Dam in 1848 en 1858, 

Doopsgezinde kerk Leeuwarden 
© Peter Popken 2016

Pagina 44 Maria met kind, Mariakapel St. Franciscuskerk Wolvega 
© Peter Popken 2016

Pagina 49 Sebastiaan Schippers en Ulbe Tjallingii 
© Peter Popken 2017
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